
Használati útmutató - INGAÓRÁK

Az összeszerelés és használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Ezután
gondosan őrizze meg az utasításokat későbbi hivatkozás céljából. Ha órát ajándékozod vagy

kölcsönzöd ad valakinek, mindig adja át neki, beleértve ezt az utasítást is. A termék nem
kereskedelmi használatra készült..

Általános tudnivalók:

• készítse elő a kartondobozt az árukkal sima felületre, és óvatosan nyissa ki, hogy ne
sértse meg a benne lévő árut

• Óvatosan távolítson el minden egyes alkatrészt, és ellenőrizze, hogy a csomag
tartalmazza-e az összes alkatrészt, javasoljuk, hogy a kis részecskéket egy tálba
helyezze.

• majd minden egyes alkatrészt ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés vagy hiba. • Ha
valamelyik alkatrészt kihagyja, vagy sérülés jeleit észleli, azonnal forduljon a
kereskedőhöz, soha ne szerelje össze és ne használja a terméket

• ha a terméket hibás alkatrészekből szereli össze, és ezt követően tovább sérült, stb.,



akkor erre a kárra a garancia sajnos nem érvényesíthető

• a terméket mindig az elsődleges rendeltetésének megfelelően használja,
máskülönben soha • nem gyerekjáték, ezért az összeszerelés során a gyerekek
felügyelet nélkül nem mozoghatnak

• Ne engedje, hogy gyerekek felügyelet nélkül kezeljék és használják  a terméket

• ügyeljen arra, hogy óráját tiszta környezetbe helyezze, ne nedves környezetben, ahol a
fa megsérülhet, és az érzékeny részek levághatók.

• az óra helyzetében vagy környezetében bekövetkezett változás az átlagos napi eltérés
változásához vezethet a hosszúsági fok, a hőmérséklet, a tengerszint feletti
magasság stb. változása miatt. Ez teljesen normális, és az újbóli beállítással
beállítható az állítócsavart (lásd a kézikönyv 6. pontját).

• Rendszeresen viaszolja és fényesítse a fa óradobozt, akárcsak a többi érzékeny bútort.
• tisztítsa meg az órája üvegének külsejét, de ne törölje le az üveg belsejét, mert ez
károsíthatja a mintát

• az óraszerkezetet évente egyszer olajozni kell, és a faliórát az éghajlati viszonyoktól
függően körülbelül 5-10 naponta meg kell tisztítani

• az óra összeszerelése és annak megfelelő működése után távolítson el minden
csomagolóanyagot, és tárolja gyermekektől elzárva

Alkatrész lista:

● 1 db fő egység (géppel együtt)
● 1 x inga
● 1x csavarkulcs

Használati útmutató:.

1. Üzembe helyezés előtti eljárás

Óvatosan távolítson el minden csomagolóanyagot, ragasztószalagot és gumiszalagot. Ezután távolítsa
el a kartont a nyilak irányában az ingáról, és távolítsa el a habot a betonacél rugókról (lásd a 2. ábrát).
Győződjön meg arról, hogy az óra biztonságos és függőleges helyzetben van, és a dőlésszög 2 foknál
kisebb.



2. Inga felfüggesztés

Óvatosan távolítsa el a gumiszalagokat az óra inga zsanérjáról. Tartsa az ingát felülről az egyik
kezében, az ingát egyenesen a másikban. Ezután kösse össze a két részt úgy, hogy az ingát az inga
felfüggesztési részeibe helyezi (lásd a 3. ábrát). Az inga fényes oldalával előre kell mutatnia.

FIGYELEM: az inga felfüggesztés érzékeny rugóval van ellátva. Ne húzza vagy forgassa el, amíg az
inga felfüggesztve van. Az órája nem működhet rosszul, vagy leállhat, ha a rugók megsérülnek.

Megjegyzés: Mielőtt bármilyen manipulációt végezne az órával (áthelyezés, tárolás), először mindig
távolítsa el az ingát, és rögzítse az ingát ragasztószalaggal, hogy bármilyen manipuláció esetén ne
mozduljon el egyik oldalról a másikra.

3. Óra felhúzása

Órájának gyártása részben fel van húzva. Annak érdekében, hogy az óra teljesen ki legyen húzva (lásd
a 4. ábrát), helyezze be az óra kulcsát a kulcslyukba, és fordítsa el az óra külső oldalán lévő nyilak
irányába. Az óra teljesen kitolódik, amint szilárd ellenállást érez a kulcs elfordításakor. Az óra egy
teljes szakaszon egyszerre 31 napig jár. Ennek ellenére tanácsos 25 naponta megnyújtani, hogy hosszú
ideig működjön.



4. Az idő beállítása az órán

Állítson be egy konkrét időt az órán a percmutató óramutató járásával megegyező vagy azzal
ellentétes forgatásával, anélkül, hogy figyelembe venné a teljes órát vagy fél órát. NE FORDÍTSA AZ
ÓRA MUTATÓT.

Ha véletlenül elfordítja az óramutatót az óra beállításakor, hagyja, hogy az óra kialudjon. Óvatosan
forgassa el az óramutatót, amíg meg nem mutatja a beállítani kívánt órát.

Előfordulhat, hogy még az óra helyes beállítása esetén is előfordulhat, hogy az első alkalommal
rosszul üt. Ez normális, és az óra a következő órán belül megfelelően beáll. Ezenkívül elforgathatja
a percmutatót az óramutató járásával ellentétes irányban a 8-as számra vagy egy másik kisebb
számra a tárcsán, majd visszafordíthatja az óramutató járásával megegyező irányba a 12-es számra.
Ekkor az óra a megfelelő időt fogja ütni.

5. Az óra üzembe helyezése

Az óra elindításához mozgassa az ingát a jobb vagy bal külső helyzetbe, és engedje el (lásd az 5.
ábrát). Amint az inga elkezd szabályosan lendülni, az órának el kell kezdenie a szokásos módon
ketyegni.

6. Állítsa be az órát gyorsabb vagy lassabb menetre

Az óra eredetileg 20 másodperces / nap eltéréssel van beállítva. Előfordulhat azonban, hogy kisebb



módosításokat igényelnek a beállításokon a megfelelő idő megőrzése érdekében. Az alábbi lépésekkel
állíthatja be az órát:

Tartsa erősen az ingaórát az egyik kezében, és forgassa el jobbra az inga súly alatti állítócsavart.
Felfelé mozgatja az inga súlyát, és az óra gyorsabban jár. Ha a beállító csavart balra forgatja, az inga
súlya lefelé mozog, és az órája lassabban fog működni. Amikor a beállító csavart lefelé fordítja,
óvatosan nyomja meg a súlyt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az inga súlya a csavaron fekszik. Az
egyes beállítások közötti időköznek legalább 24 órának kell lennie. Miután elérte azt a pontot, ahol
egy nagyon kis időbeállítás gyorsról lassúra változik, vagy fordítva, elérte az óra maximális
pontosságát az adott helyen vagy éghajlaton (lásd a 6. ábrát).

Data k nastavení pro hodinového strojku:

Modell Modell G

Az adatok egy lforgatással (360°) állíthatók be 180s/24óra

Általános technikai utasítások:

• A 31 napos óra több mint 33 napig működik, ha teljesen be van húzva
• + 20 / -5 °C közötti hőmérsékleten a maximális eltérés kevesebb, mint 30 másodperc. Az átlagos
napi eltérés kevesebb, mint 20 másodperc.

• A percmutató jelzett eltérése fél percnél kevesebb, amikor az óra üt. Az egyes feszültségek
közötti intervallum 1-2 másodperc.

• A megfelelően működő óra környezeti hőmérséklete 10-45 °C.


